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Voorwoord
Beste mensen allemaal,

Januari is de maand waar feestdagen, warmte, familie en liefde centraal staan. De zon

komt laat op en gaat weer vroeg onder. De dagen zijn korter, donkerder en kouder. We

wonen en werken met velen samen in Heilig Hart Nijlen, dus je bent er zeker niet alleen.

Als ‘medicijn’ of remedie om deze donkere dagen goed door te komen geef ik graag

enkele tips:

• Geniet van bezoek van familie en vrienden deze dagen. Heb respect voor elkaar en

wees dankbaar voor wat anderen voor je willen doen.

• Neem als het nog kan, deel aan activiteiten van het zorgcentrum. Gebruik zeker ook

de rolstoeliets waarmee je samen kan ietsen.

• Geniet samen met je dierbaren van een lekkere kofie in de gezellige cafetaria en

ontmoetingsruimte.

• Vertel verhalen aan elkaar en blijf geïnteresseerd in wat er gebeurt in de wereld,

maar ook in wat andere mensen bezighoudt. Versterk banden met mensen die je

graag hebt.

• Blijf zo veel als mogelijk, in beweging. Gebruik armen en benen zoveel mogelijk elke

dag. Verzorg zo je geest en je lichaam.

Om het geluk nog meer kansen te geven, hieronder enkele doelen die kunnen inspireren:

• Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd !

• Sta op met een lach en geniet van je dag !

• Ga slapen met een goed gevoel, want morgen heb je weer een ander doel !

• Blijf stééds plannen maken en laat het eten lekker smaken !

Aan alle bewoners en latbewoners, maar ook aan alle vrijwilligers en medewerkers wens

ik een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar ! En als we dit elkaar samen wensen,

vergroot de kans dat het ook zo wordt.

Beste groeten,

Jo Sels, directie
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JJarig in januariarig in januari

3 januari Willy Van Loock 84 jaar Schrans.

13 januari Ferdinand Van Den Keybus 93 jaar Schrans.

14 januari Willy Van Peer 78 jaar Schrans.

19 januari Wieza Evers 93 jaar Beemden.

19 januari Louis Davidson 76 jaar Beemden.
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Terugblik Groenerf

Ook in de maand november – begin december zaten we niet stil op woongroep Groenerf.

Een optreden in de feestzaal, een lekkere feestmaaltijd van de gulden leeftijd, een

muziekilm op de woongroep, de Sint die op bezoek kwam…

Geniet van de volgende foto’s.

Terugblik Groenerf
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Terugblik Schrans

Op Schrans hebben we mooie kerstkransen gemaakt.

Daarnaast is de Sint ook op bezoek geweest met wat lekkers voor al onze bewoners.
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Terugblik Berkemei

De bewoners van Berkemei hebben geknutseld met kerstkransen en kerstdecoratie.

Ze volgenden het WK voetbal en genoten van een lekkere chocomelk tijdens het sjoelen.
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Terugblik Beemden

Onze bewoners van van woongroep Beemden hebben een drukke maand achter de rug.

Ze maakten fruitsla en een bloemstuk voor kerst, hadden een leuke bewegingsactiviteit en

maakten een uitstap naar het shoppingcenter.
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Terugblik Sint op bezoek

Bezoek van de sint!
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Terugblik Sint op bezoek
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Terugblik MolenerfTerugblik Zangstonde

December is traditioneel de maand van de kerstliedjes.

Al onze bewoners zongen uit volle borst mee.
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Pastoraal nieuws...

Lichtpuntjes

Het was zo donker dat ik overal lichtpuntjes zag, lees ik in een spreuk van Loesje.

Het zet me aan het denken. In de volle zonneschijn van het leven gaan we soms achteloos

om met lichtpuntjes. We denken dat ze vanzelfsprekend zijn, we letten er nauwelijks op en

lopen er haast blind aan voorbij. We merken ze niet echt op en we schatten ze niet naar

waarde.

Pas als er donkere wolken opduiken, gaan we er angstig naar op zoek. Als de hele wereld

koud en grijs is geworden, hebben we lichtpuntjes nodig om ons aan vast te klampen.

Mensen die ons vasthouden met handen vol vriendschap en liefde. Muziek en beelden die

onze dromen wakker houden.

Zonder lichtpuntjes zou onze hoop het misschien niet overleven. We zouden misschien de

moed verliezen tussen alles wat fout loopt en pijn doet. We zouden niet meer durven

geloven dat het anders kan, dat het goede sterker is dan het kwade, ook al lijkt het soms

omgekeerd.

Als ziekte en dood binnenkomen in een huis verschijnt er vaak ook een gloed van hartelijk

meeleven en steun. Als oorlog en geweld de bovenhand dreigen te nemen, groeien er ook

kleine initiatieven van vrede en solidariteit. Juist omdat het zo donker is, zien we de

lichtpuntjes vandaag misschien beter dan ooit.

Ooit kregen we Jezus als het grootste Licht ooit, om ons voorgoed hoop te geven. Elk jaar

opnieuw in de donkerste tijd van het jaar putten we daar weer moed uit. Want stap voor

stap en samen gaan we de lange weg naar gerechtigheid en vrede. Tot Kerstmis en lang

daarna.

(Naar Kolet Janssen)
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Eucharistievieringen in augustusPastoraal nieuws...

Zaterdag 3 december: eucharistie met brandweerkorps

Ter ere van hun patroonheilige St. Barbara, nam de brandweer van Nijlen samen met onze

bewoners deel aan de eucharistie. Zowel de brandweerlieden als onze bewoners hebben

ervan genoten.
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Eucharistievieringen & momenten van
samenzijn in januari 2023

Op de volgende dagen voorzien we een eucharistieviering in de grote zaal. Geheel

vrijblijvend…maar van harte welkom!

• Dinsdag 3 januari 2023

Telkens om 11.00 uur in de grote zaal.

De momenten van samenzijn gaan door op volgende dagen:

• Woensdag 18 januari om 10.30 op de woongroep voor woongroep Schrans

• Vrijdag 20 januari om 11.00 in de kapel voor woongroep Beemden

• Maandag 23 januari om 14.00 op de woongroep voor woongroep Berkemei

• Woensdag 25 januari om 10.30 op de woongroep voor woongroep Molenerf

• Maandag 30 januari om 14.00 in de kapel voor woongroep Groenerf
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Zingeving

Mijmeringen over (goede) voornemens…

In een ruim hart krijgen veel dingen een plek.

(Anselm Grün)

***

Het is de vraag die ons beweegt, niet het antwoord.

(Rainer Maria Rilke)

***

Wanneer we ons eigen licht laten schijnen,

geven we anderen onbewust toelating om hetzelfde te doen.

(Nelson Mandela)

***

Je blik op de wereld hangt af van

wat je meedraagt in je hart.

(Johann Wolgang von Goethe)
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BewonersnieuwsEucharistievieringen Radio & Televisie

RADIO

IEDERE ZONDAG om 10 UUR op RADIO 1

TELEVISIE

Zondag 1 januari 2023 H. Maria, Moeder Gods

NPO2 om 10 uur: Sint-Maartenskerk, Maartensdijk

Zondag 8 januari 2023 Openbaring van de Heer

Één om 10 uur: Verrijzeniskerk, Sint-Jans-Molenbeek

Zondag 15 januari 2023
NPO2 om 10 uur: Sint-Joriskerk, Eindhoven

Zondag 22 januari 2023
één om 10 uur: Sint-Amandus en Sint-Blasiuskerk, Waregem

Zondag 29 januari 2023
NPO2 om 10 uur: Sint-Franciscusbasiliek, Bolsward
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Activiteitenkalender januari

Vrijdag 6 januari: driekoningenbingo in de grote zaal om 14u

Maandag 9 januari: Verloren Maandag, we smullen

worstenbrood en/of appelbollen als avondmaal op de woongroep

Maandag 16 januari: Nieuwjaarsreceptie voor de bewoners en hun familie (vooraf

inschrijven met inschrijvingsformulier dat je terugvindt tussen het huiskrantje of aan de

inkom van het wzc)

Dinsdag 17 januari: optreden aangeboden vanuit de vrijwilligerswerking om 14u in de grote

zaal

Dinsdag 24 januari: verjaardagsfeest voor de jarigen van de maand in de grote zaal

Donderdag 26 januari: het marktkraam van Ingrid Van Herck komt op de parking staan

tussen 14u en 16u met haar collectie nachtkleding en ondergoed
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Nieuws uit servicelats 'Ten Velden'

Activiteiten :

Bingo met Maria in onze ontmoetingsruimte om 14u

• 10 januari
• 24 januari

Bingo met Barbara in onze ontmoetingsruimte om 14u 30

• 6 januari

• 20 januari

Nieuwjaarsreceptie

Op maandag 16 januari om 14 u klinken we samen met jullie op het

nieuwe jaar.

We nodigen jullie van harte uit op deze nieuwjaarsreceptie in de grote zaal.

Optreden "De 3 koningen"

Op dinsdag 17 januari om 14 u nodigen we jullie uit op het optreden van "De 3 koningen".
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Nieuws uit servicelats 'Ten Velden'

Bibliotheek

Wie graag een boek, dvd of cd ontleent uit onze zorgbib, een samenwerking met het Rode

Kruis Vlaanderen, kan dit doorgeven aan Kathy.

Op maandag krijgen de geïnteresseerde steeds nieuwe lectuur.

Jerommekes Bootcamp met Frank en Kathy wordt door het koude weer even stop gezet.

Zodra het weer aangename temperaturen zijn, gaan we terug van start.

Warme Snack elke dinsdagavond vanaf 17u

• 3 januari

• 17 januari

• 24 januari

• 31 januari

• Uitzonderlijk ma. 9/1 verloren maandag
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Sinterklaas op bezoek in de servicelats

Ook in de latjes was iedereen braaf het afgelopen jaar.

De Sint kwam dan ook bij iedereen op bezoek.
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Personeelsnieuws

Pensioen...

Reinhilde Kegelaers, onze collega van de nacht ging op pensioen.

Zij werkte meer dan 30 jaar bij ons in het woonzorgcentrum.

Geniet van je pensioen, je hebt het meer dan verdiend!

Onze oprechte deelneming aan...

Gerarda Van Looy, zij moest op 10 december afscheid nemen van haar schoonmoeder

Mevrouw Paula Clissen.

Gerarda werkt bij ons in de wasserij.
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BewonersnieuwsBewonersnieuws

Nieuwe opnames

Mevrouw Godelieve Bertels woont sinds 24 november in kamer 417 van de woongroep

Beemden.Zij is afkomstig van Antwerpen.

Mevrouw Ivonna Van de Velde woont sinds 1 december in kamer 203 van de woongroep

Schrans.

Zij is afkomstig van Lier.Mevrouw Gabriella Daems woont sinds 6 december in kamer 207 van

de woongroep Schrans.Zij is afkomstig van Heist op den BergMevrouw Joanna Huybrechts

woont sinds 9 december in kamer 413 van de woongroep Beemden.

Zij is afkomstig van Nijlen.

Meneer Frans Verbraecken woont sinds 13 december in kamer 123 van de woongroep

Groenerf.

Hij is afkomstig van Nijlen.

We namen afscheid van...

Meneer Franciscus Van Roosbroeck geboren op 11 oktober 1940 en overleden op 28 november

2022.

Hij woonde bij ons op de woongroep Schrans.

Mevrouw Hilda Van Dorst geboren op 31 mei 1935 en overleden op 3 december 2022.

Zij woonde bij ons op de woongroep Schrans.

Mevrouw Maria Verhoeven geboren op 12 september 1939 en overleden op 7 december 2022.

Zij woonde bij ons op de woongroep Groenerf.

Mevrouw Elsa Broes geboren op 19 juni 1940 en overleden op 7 december 2022.

Zij woonde bij ons op de woongroep Beemden.

Mevrouw Irma Vrindts geboren op 20 juli 1933 en overleden op 18 december 2022.

Zij woonde bij ons op de woongroep Beemden.
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Bewonersnieuws

Een nieuw viergeslacht...

Heugelijk nieuws voor Remi Boon. Remi die bij ons op Molenerf woont, is op 3 november

2022 overgrootvader geworden van de kleine Victor.

Victor woog 3670 gr en was 52 cm groot.

Samen met zijn zoon Luc (64 jaar) en kleinzoon Jan (33 jaar) vormen Remi (98 jaar) en

Victor een trots viergeslacht.
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Verslag gebruikersraad
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